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do regulaminu udzielania zamówięń publicznych,

których wartość nie przehacza kwoĘ 30.000 euro,

Białystok, ż4.| I.20żOr.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY)

X Liceum ogólnoksń aŁcące w Białymstoku zaprasza do złożeńa ofert na wYkonanie

dostawy o szacunkowej wartości nieprzekraczĄącĄ równowartości kwoty 30,000 euro netto,

wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sĘcznia ż0O4r, Prawo zamówieit

publicznych (tekst jednolity Dz. IJ. zżOL7r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt, 8,

1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa 4 laptopów wraz z oprogramowaniem

i osprzętem dodatkowym.
2. Inne istotne warunki zamówięnia;

Parametry:

- wyświetlacz; 15,6"

- rozdzielczość: 1 920x1 080

- wbudowana kamera i głośniki

- wejście do mikrofonu

- procesor: Intel Core i5-1035G1 4 rdzeniowy

- pamięć RAM: 16 GB DDR4

- pamięó wewnętrzna: 1000GB SSD

- karta graftczna: Intel UHD Graphics 630

- komunikacja: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Ix RI-45, 1 x HDMI, wyjście audio

- wbudowany napęd optyczny

- system operacyjny: Windows 10 Pro x 64

- pakiet Microsoft Office z Microsoft Access

- dowolny program blokujący niepoządane treści z Internetu

Osprzęt dodatkowy:

- mysz bezprzewodowa

- słuchawki z mikrofonem



3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upowaźnioną do
reprezentowania fi rmy na zevłnątrz.
oferta winna zawierać:
- określenie przedmiotu zamówienia,
- informacje o cenie brutto i cenie tętto zarealizację zamówienia z określeniem stawki
podatku VAT,
- termin dostarczenia przedmiotu umowy,
- okres gwarancji.

4. Ofertę należy złożyó w siedzibie zamawiającego w X Liceum Ogólnoksźńcącym
ul. Stołeczna 6, w sekretariacie, w godz. 8.00 - 15.00 w dni robocze lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres 1o10@um.bialystok.p1 do dnia 30.I1.2020r. do godziny
14.00.

5. Osobą do kontaktu z oferentami jest:

- Justyna Zimodro - tel, 85-742-3I-02

6. Kryteria wyboru:

cena - I00 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi
najkorzystniejszą ofertę w oparciu o krYeria wyboru określone w ogłoszeniu
o zamówieniu, z zastrzeżęniem w pkt. 8.

8. W uzasadnionych przypadkachZamawiający dopuszczauniewńnienie postępowania.
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